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1. Úvodné slovo starostu obce        

V roku 2019 si starosta obce a obecné zastupiteľstvo dalo za cieľ zveľaďovanie obce 

a vytváranie podmienok na zdravé a dobré spolunažívanie v obci Kováčová. 

Obec Kováčová sa radí medzi malé obce s obmedzeným rozpočtom, ktorého hlavnou zložkou 

príjmu sú podielové dane zo štátneho rozpočtu a príjem z miestnych daní. 

Našou snahou bolo zabezpečenie potrieb v prospech občanov, dobre hospodáriť a to pri 

dodržiavaní rozpočtových pravidiel 

 

2.Identifikačné údaje obce 

Obec KOVÁČOVÁ 

Sídlo:    049 42 Kováčová 28 

      IČO:     00696684 

Štatutárny orgán obce: Starosta obce 

      Telefón:  058/7979110 

Mail:       oukovacova@veganet.sk 

Webová stránka:  www.kovacova.net 

 

3.   Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:                        Adrián DÁNI 

Zástupca starostu obce: Karol KOCSIS 

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Eva KOVÁCSOVÁ       

Obecné zastupiteľstvo sa skladá z piatich poslancov: Karol KOCSIS, Jozef DÁNYI, 

Marian KOCSIS, Ján KUCHTA a PaedDr. Emil VANYO                                                 

Komisie:  Komisia verejného záujmu: Predseda: Karol Kocsis 

               Členovia: PaedDr. Emil Vanyo 

          Ján Kuchta 

Obecný úrad:   odborný referent:  SZČO adm. činnosti a vedenie účtovníctva Eleonóra 

Buliková  

Pomocný administratívny pracovník na projekt z UPSVaR §50j bol prijatý na dobu určitú 

(9 mesiacov) od 1.5.2018 do 31.1.2019. 

 

http://www.kovacova.net/
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Rozpočtové organizácie obec nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej organizácie. 

Príspevkové organizácie obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie. 

Neziskové organizácie obec nie je zriaďovateľom žiadnej neziskovej organizácie.                                                                     

Obchodné spoločnosti obec nie je zriaďovateľom žiadnej obchodnej spoločnosti 

 

4.   Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: 

Starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Vízie obce: 

Vytvoriť dostatočný priestor na bývanie v čistom, zdravom prostredí, s dôrazom na využite 

potenciálu obce a jej okolia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu.                                       

Vytvorenie podmienok na bývanie v čistom, zdravom prostredí. 

Ciele obce: 

Zvýšenie záujmu a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných,                                    

Podporiť rozvoj obce, vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov. 

 Dlhodobým zámerom obce je oprava miestnych komunikácií a výstavba novej studne 

 

5.  Základná charakteristika obce  

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je 

rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť 

hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy 

k právnickým a fyzickým osobám, ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce. 

 

 

5.1.Geografické údaje 

Geografická poloha obce : 

       Obec Kováčová leží v doline rieky Čremošná na hranici medzi Slovenským Rudohorím 

a vápencovou planinou Horného Vrchu. Chotár sa rozprestiera na pahorkatine a vrchovine 

zalesnenej bukom, dubom a smrekom. Svojím územím zapadá do Národného parku Slovenský 
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Kras, ktoré bolo vyhlásené na ochranu zachovalých lesných  a skalných biocenóz Slovenského 

Rudohoria na vedeckovýskumné ciele. V chotári obce je silná vyvieračka. 

 

Susedné mestá a obce : 

Obec susedí zo západnej strany s obcou Drnava a zo severovýchodu s obcou Lúčka.     

  

Celková rozloha obce :   1382 ha 

Nadmorská výška :          454 m nad m. 

 

5.2.Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov :  Počet obyvateľov ku 31.12.2019  je 55. 

Národnostná štruktúra : národnosť maďarská, slovenská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícke vyznanie 

Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov v roku 2018: 64, v roku 2019 odsťahovali sa 

piati, štyria zomreli, prisťahoval sa 0,  narodil sa 0. 

 

5.3.Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : je minimálna, v obci Kováčová na aktivačných činnostiach 

k 31.12.2019 sa nezúčastnil nikto. 

 

5.4.Symboly obce 

 

Erb obce : Obec vlastní erb obce zaregistrovaný v Heraldickom registri MV SR pod 

signatúrou K-271/2007. Erb možno vyjadriť popisom: v modrom poli štítu strieborný /biely/ 

lemeš, nad ním zlatý /žltý/ kvet.  

Štít: neskorogotický 

Vlajka obce : Farby erbu sa premietajú do obecnej vlajky, ktorá je ďalším symbolom obce. 

Pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov, žltého 1/6, modrého 2/6, bieleho 2/6, žltého 1/6. 

Vlajka má pomer strán 2:3  je ukončená tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi siahajúcimi do 

tretiny jej listu. 

Pečať obce : Obecným symbolom odvodený od erbu obce je aj obecná pečať. V pečatnom poli 

je umiestnené erbové znamenie s kruhopisom „OBEC KOVÁČOVÁ“   
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5.5.História obce :  

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1346 ako Kouachy, keď patrila Bebekovcom. 

Koncom 15.storočia sa stala valaskou obcou. V jej blízkosti sa nachádzala aj osada Kornálipa. 

Po tureckých nájazdoch obe spustli. Obec Kováčová bola v 16. a 17. storočí znovu osídlená. 

Počas súpisu z roku 1828 bolo v obci 115 domov a 924 obyvateľov. V roku 1910 v nej žilo 271 

ľudí. 

Do roku 1918 obec administratívne patrila Turnianskej a neskôr Gemersko-malohontskej 

stolice. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali 

poľnohospodárstvom, baníctvom a uhliarstvom. V 70-atich a 80-atich rokoch patrila pod 

spoločný národný výbor do Lúčky spolu s obcou Bôrka. 

Od roku 1990 je obec Kováčová samostatným samosprávnym celkom SR. 

 

5.6.Pamiatky: 

Rímsko-katolícky kostol z roku 1866 postavený v neogotickom slohu. 

 

6.Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

6.1.Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola v Drnave s vyučovacím jazykom maďarským a ZŠ v Rožňave 

- Materská škola  v Drnave 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

- Základná umelecká škola  v Rožňave 

- Centrum voľného času v Rožňave 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať do  okresného mesta Rožňava 

 

6.2.Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave väčšinou súkromné ambulancie 

- Lekár pre deti a dorast súkromná ambulancia v Drnave  

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej 

starostlivosti sa bude orientovať do  okresného mesta Rožňava. 
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6.3.Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby v obci Kováčová nie sú zabezpečované zariadeniami sociálnych služieb.  

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa   

bude orientovať do okresného mesta Rožňava a do okolitých dedín, kde sú vytvorené súkromné 

sociálne zariadenia. 

 

6.4.Kultúra  

V obci Kováčová v okrese Rožňava  od júla 2019 otvorili návštevníkom zrekonštruovaný 

pôvodný „VODNÝ MLYN“, ktorá umožní širokej verejnosti prehliadku zachovalého 

zariadenia a mlynárskej technológie. Po zaujímavej prehliadke môžete v areáli  stráviť 

príjemné posedenie a občerstviť sa v letnej záhrade. 

 

6.5.Hospodárstvo  

V obci Kováčová v roku 2019 neboli poskytované žiadne služby. 

 

7.Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet nebol rozpočtovaný. 

 

/Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce Kováčová bol schválený OZ dňa 17.12.2018  uznesením č.11/2018 

 

Rozpočet bol zmenený pätnásťkrát: 

 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa13.3.2019 RO starostu uznesením č. 23/2019 

- druhá zmena schválená dňa 15.5.2019 RO ŠR  VP 5/2016. uznesením č.28/2019 

- tretia zmena  schválená dňa 30.9.2018 RO OZ uznesením č. 23/2018 

- štvrtá zmena  schválená dňa 25.6.2019 RO ŠR VP 5/2016 uznesením č. 37/2019 

- piata zmena  schválená dňa 25.6.2019 RO ŠR VP 5/2016 uznesením č. 37/2019 

- šiesta zmena  schválená dňa 25.6.2019 RO ŠR VP 5/2016 uznesením č. 37/2019 

-  siedma zmena  schválená dňa 25.6.2019 RO OZ uznesením č. 37/2019 

- ôsma zmena  schválená dňa 30.9.2019 RO ŠR VP 5/2016 uznesením č. 44/2019 
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- deviata zmena  schválená dňa 30.9.2019 RO starostu uznesením č. 44/2019 

- desiata zmena  schválená dňa 30.9.2019 RO ŠR VP 5/2016 uznesením č. 44/2019 

- jedenásta zmena  schválená dňa 30.9.2019 RO OZ uznesením č. 43/2019 

- dvanásta zmena  schválená dňa 18.12.2019 RO ŠR VP 5/2016 uznesením č. 54/2019 

- trinásta zmena  schválená dňa 18.12.2019 RO starostu uznesením č. 54/2019 

- štrnásta zmena  schválená dňa 18.12.2019 RO OZ uznesením č. 53/2019 

- pätnásta zmena  schválená dňa 18.12.2019 RO ŠR VP 5/2016 uznesením č. 54/2019 

 

 

1.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019   

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2019 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 28884,00 49675,91 46800,05 94 

z toho :     

Bežné príjmy 23 884,00 35 029,91 34 655,59 99 

Kapitálové príjmy 3 000,00 10 000,00 10 000,00 100 

Finančné príjmy 2 000,00 4 646,00 21 44,46 46 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
0,00 0,00 0,00 0 

Výdavky celkom 28884,00 42571,27 39233,75 92 

z toho :     

Bežné výdavky 23 884,00 34 925,27 34 588,00 99 

Kapitálové výdavky 3 000,00 7 646,00 4 645,75 61 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
0,00 0,00 0,00 0 

Rozpočet obce  0,00 7 104,64 7 566,30  

 

1.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019   

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 34 655,59 

z toho : bežné príjmy obce  34 655,59 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 34 588,00 

34z toho : bežné výdavky  obce  34 588,00 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 67,59 

Kapitálové  príjmy spolu 10 000,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  10 000,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 4 645,75 
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z toho : kapitálové  výdavky  obce  4 645,75 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  5 354,25 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 54 21,84 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ- dotácia na vrt studne 3 000,00 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ – vybavenie sály KD 81,48 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ – sociálny fond 94,45 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ – dotácia CO 2,94 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 2 242,97 

Rozdiel finančných operácií 2 144,46 
PRÍJMY SPOLU   46 800,05 

VÝDAVKY SPOLU 39 233,75 

Hospodárenie obce  7 566,30 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ                                             3 178,87 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Upravené hospodárenie obce 4 387,43 

 

Prebytok rozpočtu v sume 5 421,84 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR 

a podľa osobitných predpisov v sume 3 178,87 EUR  navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu 2 242,97 EUR  

 

Zostatok finančných operácií v sume 2 144,46  EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

- tvorbu rezervného fondu             2 144,46 EUR  

         

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku   od MF SR v sume  81,48 EUR, a to na :  

- vybavenie veľkej sály nábytkom  v sume  81,48 EUR 

 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 3 000,00 EUR, a to na : 

- na zabezpečenie vrtu a prívodu pitnej vody – obecná studňa v sume 3 000,00 EUR 

 

c) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. 

o sociálnom fonde v sume   94,45 EUR, 

d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

 na odmenu CO  v sume  2,94 EUR,   

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške  

4 387,43 EUR.  
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1.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022      

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom 46800,05 25 125.00  24 935.00 24 935.00 

z toho :     

Bežné príjmy 34 655,59 24 125.00 23 935.00 23 935.00 

Kapitálové príjmy 10 000,00 0,00 0,00                   0,00 

Finančné príjmy   2 144,46 1 000,00  1 000,00   1 000,00 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
0,00    

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Výdavky celkom 39 233,75 24 125,00 23 935,00 23 935,00 

z toho :     

Bežné výdavky 34 588,00 24 125,00 23 935,00 23 935,00 
Kapitálové výdavky 4 645,75 0,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
0,00    

 

Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

1.4. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Majetok spolu 78891,50 88015,63 

Neobežný majetok spolu 66 673,00 73 282,60 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 82,50 55,00 

Dlhodobý hmotný majetok 42 195,85 48 832,95 

Dlhodobý finančný majetok 24 394,65 24 394,65 

Obežný majetok spolu 12 192,10 14 733,03 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  401,19 425,83 

Finančné účty                                    11790,91 14307,20 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  26,40 0,00 
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1.5. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 78 891,50 88015,63 

Vlastné imanie  59 961,64 7 3641,84 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  59 961,64 73 641,84 

Záväzky 1 3008,57 8 773,81 

z toho :   

Rezervy  300,00 300,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 3 000,00 3 081,48 

Dlhodobé záväzky 18,73 11,51 

Krátkodobé záväzky 9 689,84 5 380,82 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 5921,29  5599,98 

 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- Formou Obchodnej verejnej súťaže č.1/2019 boli v roku 2019 odpredané nevyužiteľné 

pozemky z katastra obce Kováčová 

- Z predaja pozemkov obec získala 4000,00 Eur 

 

 

1.6. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti     

Pohľadávky po lehote splatnosti   401,19 425,83 

 

 

 

1.7. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti     
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Záväzky po lehote splatnosti   9708,58 5392,33 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- významný nárast/pokles pohľadávok 

- významný pokles záväzkov vznikol tým, že v roku 2019 bola uhradená faktúra za 

údržbu miestnych komunikácií 

2. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Náklady 26462,64 28391,29 

50 – Spotrebované nákupy 1887,31 1796,80 

51 – Služby 9212,65 9549,67 

52 – Osobné náklady 14346,41 14192,67 

53 – Dane a  poplatky 0,00 56,88 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

33,49 1168,11 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

842,48 1469,84 

56 – Finančné náklady 140,30 157,32 

57 – Mimoriadne náklady   

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

  

59 – Dane z príjmov   

Výnosy 26456,79 42148,57 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 324,37 0,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

  

62 – Aktivácia   

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

22449,37 23434,90 

64 – Ostatné výnosy 604,19 6947,17 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

300,00 300,00 

66 – Finančné výnosy 294,00 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy   

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

2484,86 11466,50 
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VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

- 5,85 13 757,28 

 

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 13757,28. EUR bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

Ostatné  dôležité informácie  

2.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 

transferov 

Suma prijatých 

prostriedkov v 

EUR  

UPSVaR 2018/83808 Dotácia z ESF 660,75 

UPSVaR 2018/83808 Dotácia zo ŠR 116,55 

MVSRSVZŚOMSZV 

12019000002-004 

Register obyvateľov. 

Register adries 

19,14 

18,00 

OUKE-OO-2019/017894 Príspevok na údržbu VH 194,29 

MV SR OÚ Rožňava Dotácia na prezidentské voľby 1455,40 

MV SR OÚ Rožňava Dotácia na voľby do EP 785,28 

OU-KE-OSZP1-2019   Prenesený výkon ŠS na ŽP      5,10 

OURVOKR/2019/011327     Odmena skladníka CO 143,47 

MF/0111272/2019-442 Dot.účelovo určená na náb. a VT 8100,00 

MF/019977/2019-442 Na vrt a prívod pitnej vody 3000,00 

   

 

- Medzi najvýznamnejšiu dotáciu obec pokladá z Ministerstva financií vo výške:   

- 8100,00 Eur na bežné výdavky na nákup kancelárskeho nábytku, na vybavenie veľkej 

sály  KD s nábytkom a nákup výpočtovej techniky  

- 3000,00 Eur na kapitálové výdavky na vrt a prívod pitnej vody 

- Na  prezidentské voľby  a voľby do EP bola poskytnutá dotácia vo výške 2240,68 Eur 

 

2.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2019 obec neposkytla zo svojho rozpočtu  žiadnu dotáciu. 

 

 Významné investičné akcie v roku 2019 

V obci Kováčová v  roku 2019 neboli realizované žiadne investičné akcie  

Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
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Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Vrt studne a prívod pitnej vody na obecný úrad 

 

2.3. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

2.4. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nevedie žiadny súdny spor. 

 

 

Vypracoval:       E.Buliková                         Schválil:    Adrián Dáni 

                       starosta obce 

 

V Kováčovej dňa 12.6.2020 

 

Prílohy: 

 

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


